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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het aanwijzen en benoemen van de controlerend
accountant;

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de Controleverordening van de diverse (natuur- en) recreatieschappen is vastgelegd dat
de accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen
accountant. Op voordracht van het Dagelijks Bestuur besluit het Algemeen Bestuur tot het
aanwijzen van de accountant. Dit is ook vastgelegd in artikel 59 lid 6 van de Wet GR. In de
statuten de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden Delfland en de Stichting
Erfpachtrechten Groengebieden Midden-Delfland is tevens een benoeming door het bestuur
vastgelegd.
In 2016 is met de huidige accountant een overeenkomst gesloten voor de periode 2016 t/m
2018 met een optionele verlenging voor de boekjaren 2019 en 2020. De (natuur- en)
recreatieschappen alsmede de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden Delfland en de
daaraan gelieerde Stichting Erfpachtrechten Groengebieden Midden-Delfland stonden
vanwege de afloop van het contract met de huidige accountant aan de vooravond van een
aanbesteding voor de selectie van een accountant. Gezien de wens van Staatsbosbeheer
ten aanzien van de efficiency om voor alle entiteiten dezelfde accountant te contracteren is,
gelet op de te verwachten totaalwaarde van de opdracht gedurende de looptijd de Europese
Richtlijn 2014/24/EU van toepassing.
In de communicatie met uw bestuur hierover in 2019 is afgesproken de Europese
aanbesteding voor de boekjaren 2021 en verder uiterlijk 31 december 2020 af te ronden.
Voorts is afgesproken dat aansluitend het resultaat van deze aanbesteding, vergezeld van
een gunningsadvies, ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd zou worden.
Thans is het aanbestedingstraject afgerond.
In de uitvraag is gezocht naar een accountant met bestuurlijke sensitiviteit die op inhoud in
staat is boven de materie uit te stijgen en die beschikt over een stevige adviesfunctie.
Uitgebreide BBV kennis is een vereiste en ervaring heeft met Gemeenschappelijke
Regelingen. Daarnaast is belangrijk het kunnen voldoen aan een vooraf afgestemde, strakke
planning en doorlooptijd van de jaarrekening controles, waarbij in de controleperiode

voldoende deskundige capaciteit - en flexibiliteit gegarandeerd is om afgesproken deadlines
te realiseren. Dit is verwerkt in het zogenaamd programma van eisen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee offertes van twee gegadigden uit de markt. Deze hebben
hun offerte in een presentatie toegelicht, waarna na beoordeling door de selectiecommissie
op kwaliteit en prijs is beoordeeld. Het resultaat is op basis van de criteria kwaliteit (70%) en
prijs (30%) een voorlopige gunning aan Baker Tilly Accountants te Breda. Tijdens de
beoordeling is gebleken dat de twee inschrijvers kwalitatief gelijkwaardig zijn waardoor de
prijs uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.
Voor nadere informatie over de beoordeling verwijs ik uw bestuur naar het bijgevoegde
Intern Gunningsadvies.
De benoeming van de accountant heeft een initiële looptijd van drie jaar met ingang van
boekjaar 2021. De overeenkomst kan twee keer met twee jaar verlengd worden voor een
periode tot in totaal een periode van zeven jaar. De overeenkomst start met de interim
controle in oktober 2021.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Recreatieschap 7 april 2021.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
In de door uw schap vastgestelde Controleverordening is vastgelegd dat de
accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen
accountant. Dit is ook vastgelegd in artikel 59 lid 6 van de Wet GR.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
In de programmabegroting wordt een structureel bedrag opgenomen voor de kosten van de
jaarlijkse accountantscontrole. De inschrijvingsbedragen op basis van de voorlopige gunning
bij de aanbesteding zijn lager dan het structurele budget opgenomen in de begroting 2020 en
2021.
De kosten (uren) van de aanbestedingsprocedure zijn onderdeel van de
standaarddienstverlening door Staatsbosbeheer.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
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8. VERDERE PROCEDURE


Na definitieve benoeming van de accountant door het Algemeen Bestuur wordt de
gunning definitief en wordt de overeenkomst gesloten.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris

3

